
 

 

 

 

بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بشأن 

"   Akzo Nobel Powder Coatings GmbH" شركة اقتناء

 Lankwitzer Lackfabrik" شركة لتابعة ال األصوللمجموعة من 

GmbH   " 

 

من المرسوم  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104.12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي 2.14.652 التطبيقي رقم 

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

عنها، ذلك أن كل  وقد تم إعداد هذه المعلومات من قبل األطراف المبلغة التي تعتبر وحدها المسؤولة

المعلومات، الخاطئة أو غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول 

 العملية المرتقبة.

 2.14.652من المرسوم رقم  9إن نشر هذا البالغ ال يفيد بأن ملف التبليغ يعتبر كامال طبقا ألحكام المادة 

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

- " Akzo Nobel Powder Coatings GmbH" 

- " Lankwitzer Lackfabrik GmbH"  

   

 :طبيعة العملية
  

  مجموعة أصول اقتناء -
 

 

 :لقطاعات االقتصادية المعنيةا

 .طالء السياراتمنتجات قطاع  -

 

 :المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم األجل

 .2022 شتنبر 13وينتهي هذا األجل يوم ، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -
 

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 

   Akzo Nobel   شركة اقتناء تتمثل فيتوصل مجلس المنــافسـة بتـبليغ عن عملية تركيز اقتصادي 

Powder Coatings GmbH أعمال الطالء السائل للعجالت المصنوعة من السبائك لشركة 

Lankwitzer Lackfabrik GmbH شراء  حسب الجهة المقتنية عملية وتشكل الصفقة المقترحة

 .لألصول

 

 Akzo Nobel Powder Coatings GmbH -   خاضعة للقانون هي شركة ذات مسؤولية محدودة

، 351727رقم  HRB ، مسجلة في السجل التجاري للمحكمة المحلية في شتوتغارت، ألمانيا تحتاأللماني

إنتاج ، ألمانيا وتنشط في مجال  Markwiesenstr. 50  ،72770 Reutlingen مقرها االجتماعي

 .مسحوق الطالءوبيع 

 :Lankwitzer Lackfabrik GmbH-  تعمل األلماني خاضعة للقانون ،المستهدفةالشركة هي ،

مجموعة من منشأة تصنيع في اليبزيغ. تمت الموافقة على منتجاتها لالستخدام من قبل كبشكل رئيسي 

  Renault. و Daimler, Audi, VW, Opel, Fiat شركات تصنيع السيارات مثل

 

 Akzo Nobelإلى توسيع نطاق أعمال طالءات  المقتنيةمن خالل الصفقة المقترحة، تهدف الشركة 

 .(jantes) مصنعي العجالتتشمل ل

 

 2022 شتنبر فاتححرر بالرباط بتاريخ 

 


